„Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok…” (Lk 10, 19)
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Tagok jelentkezését szeretettel várjuk csoportunkba!

Dr. Nemesszeghy György titkár felszólalása a

Meszlényi Zoltán emlékére
rendezett ’56-os konferencián
Köszönetemet fejezem ki a hiánypótló konferenciának helyet adó Nagy Zoltán plébános úrnak, a
történészeknek és minden közreműködőnek! Nagy jelentőségű az ilyen történészkonferencia, amely cáfolja a
sztálini diktatúra történelemhamisításait.
A marxisták történetfilozófiája – a történelmi materializmus – a termelési viszonyokban látta azt az alapot,
amelyre a történelmi folyamatok magyarázatai felépíthetők. Háttérbe szorult az emberi szabadság szerepe és
az egyén erkölcsi mérlegelése. A materialista történelmi strukturalizmus szerint a struktúrák determináló
hatásai szűk teret engedélyeznek az embernek. Ez iskolapéldája a világnézeti reflexiónak, mely szerint a
történelemben hosszú távon személytelen erők, földrajzi, demográfiai, ökológiai, gazdasági struktúrák jelentik
a mélyebb realitásokat. Ez a világnézet elmossa az egyén felelősségét és szerepét a történelem alakításában.
Eszerint a hősök és gazemberek megkülönböztetésének a történelem szempontjából kicsi a jelentősége, mert
az egyén szereplése csak rövid távú esemény. A marxista „szentjánosbogár-hasonlat” szerint ezen rövidtávú
események fölvillannak az éjszakában, de aztán nyomtalanul eltűnnek, nem hagynak maguk után világosságot.
Ez a szemlélet elkendőzi, sőt igazolja is a történelmi gonosztetteket, és leértékeli az áldozatok hősies
viselkedéseit. Napjainkban nálunk is tapasztalható a hóhér és az áldozat közötti ellentét elkendőzésére törekvő
történetszemlélet. Egy leleményes materialista történész mindig megtalálja a módját, hogy ne kelljen
szembenéznie a valósággal. Igyekszik elkendőzni a szovjet bolsevizmus alatt világszerte legalább
százmillióra becsülhető ártatlan ember szadista megkínzását, agyonverését, meggyilkolását.
Mi nem értünk ezzel egyet, szerintünk nincs igaza a „szentjánosbogár-elméletnek” sem, mert ezek a
felvillanások összeadódva, példaképpé magasztosulva történelmi távlatokban is maradandó fényt sugároznak.
Konferenciánkon a hitéért vértanúságot szenvedett Boldog Meszlényi Zoltán püspökről mint
példamutató hősről most is megemlékezünk, akit a Moszkvába puszilkodni járó magyar moszkovita
lakájok a börtönben meggyilkoltak. A történetírásnak a nemes eszméket követő hősök tettei adnak
méltóságot, eleganciát és intellektuális értéket. A történelem attól kap erőt, hogy elénk tárja az emberek
viselkedésének eszmei, erkölcsi hátterét, nem pedig attól lesz drámai ereje, hogy hírek formájában szánkba
rágják. A történelem poézise abban a szinte csodálatos tényben van, hogy egyszer ezen a földön, ezen az
ismerős földdarabon hozzánk hasonló valóságos férfiak és nők járkáltak saját gondolatokkal és saját
szenvedélyekkel. Azért tanulmányozzuk, mit csinált az ember, hogy megtudjuk, milyen az ember. A
történettudomány az emberi önmegismerés nélkülözhetetlen formája. Az országok és közösségek ugyanúgy
nem hagyhatják figyelmen kívül azt a sajátos tudást, amelyet múltjuk tanulmányozása nyújt, mint ahogy az
egyén sem értheti meg önmagát, ha nem ismeri saját családja, saját ősei cselekedeteit és nézeteit. A
történettudomány hivatása az, hogy az emlékezet tanúságának fényével világítsa meg az emberi lényeget.
A centralizált központi (kézi vezérlésű) egypártrendszerű diktatúrák hívei és vezetői lebecsülik az egyének
szerepét, akaratát, eszméit, cselekedeteit és szabadság utáni vágyakozásait. A központi utasításokat helyi,
alacsonyabb szinten egyének hajtják végre, akik hősies vagy inas lelkületű magatartásukkal befolyásolhatják
a társadalom sorsát.

Dr. Nemesszeghy György titkár felszólalása a KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2019. október 18-án Meszlényi Zoltán vértanú
püspök emlékére tartott ’56-os konferenciáján

Erről szól Gertrude Himmelfarb Hősök, gazemberek és inasok c. írása.1 Ebben a gazemberek inasairól van szó.
Magyarországi vonatkozásban célszerűbb lenne a bérenc fordítás, hiszen például a „kék ávó” azokat internálta,
illetve verte agyon, gyilkolta meg, akiket moszkovita felettesei megneveztek. A „kék ávósok” tehát valójában
magas jövedelemmel lefizetett bérgyilkosok voltak.
Gertrude Himmelfarb történész említett írásából idézek, melynek alcíme: „A történetírás lényege:
megörökíteni a közélet nagy eseményeit és az egyszerű emberekre gyakorolt hatásait”. A cikk 70. és 71. oldalán
ez áll:
„… a demokratikus hajlamokkal nem vádolható Hegel is jelentősebb szerepet tulajdonított az
átlagembereknek. Még a mindennapi életük partikularitásában elmerülő emberek is, mondja Hegel,
hozzájuthatnak az egyetemeshez, és részei lehetnek azáltal, hogy ők alkotják az államot, melynek törvényei
és intézményei kiemelik őket a partikularitásból, szerepet adnak nekik a történelem fejlődésében.”
Az 1956-os szabadságharc és forradalom alatt három csoportra oszthatók azok, akik szerepet kaptak
történelmünk alakításban: 1.) a hősök, 2.) a magyar szabadságharc és forradalom eltiprásában segédkező
moszkovita gazemberek 3,) a gazemberek inasai (bérencei). Keveset foglalkozunk az orosz hadsereget
Magyarországra zúdító szovjet gazemberekkel, magyar moszkovitákkal és azok inasaival. Pedig a
gazemberek és inasaik tetteinek eltussolása ugyanolyan megalázó, mint a hősökéié.
Fontos történelmi igazság található a fenti idézet folytatásában:
„… »Senki sem hős és senki sem gazember inasa szemében.« Az inasa szemében a gazdája ugyanolyan
ember, mint a többi – valaki, akinek le kell húzni a csizmáját, akit ágyba kell segítenie, aki szereti a pezsgőt.
Sok egyebet is tudhat róla az inas, de ha gazembert szolgál, akkor ezt nem veszi tudomásul.”
Ez az idézet megvilágítja, hogy az ilyen bérenc inast csupán az érdekli, hogy elegendő pénzt, illetve hatalmat
kap-e szolgálataiért. A sztálinizmus kegyetlen, erkölcstelen borzalmai nagyrészt már ismertek, illetve saját
magunk is tapasztaltuk mindezt. Egy ilyen rendszer embertelen gazemberei mellé inasnak szegődni –
lealacsonyító szolgálat!
Fontos, hogy történészeink kimondják a következő, jövőnket alakító igazságot:
„A történelem fenti inas-szemlélete nemcsak a nagyságot és hősiességet, hanem az egyéniséget és a
szabadságot is lebecsüli.”
A történelem bizonyította, ezért ki kell mondani azt az igazságot is, hogy a lenini proletárdiktatúra ostoba
válasz a pápai enciklikák által határozottan elítélt korai vadkapitalizmus kizsákmányolásaira. A helyes választ
a keresztényszociális eszmerendszer szolgáltatja, amely közös megbecsülést és együttműködést kínál, nem
pedig egyik osztály diktatúráját a többi felett.
A magyar ’56-os forradalom különlegessége az volt, hogy szabadságharcunkban a magyar munkásosztály
összefogott a magyar értelmiségi osztállyal, és forradalmi harcot folytatott a szovjet lenini proletárdiktatúra
ellen is, mivel nemcsak azt tapasztalták, hogy az orosz bolsevikuralom teljesen eltiporta nemzeti
függetlenségünket és szabadságunkat, hanem azt is látták, hogy Moszkva szociális demagógiája csupán
porhintés az orosz világhatalmi törekvések elfedésére. Szovjet szférában a szovjet párthatalom kizsákmányolt
mindenkit azért, hogy a szovjet hadsereg a világ legerősebb hadseregévé váljon.
Ismeretes, hogy a Szovjetunióban ezen felül még rabszolgamunkát is végeztettek a politikai elítéltekkel, a
hadifoglyokkal, a Gulágra hurcoltakkal.
Magyarországon a Horthy-rendszerben egyre nagyobb mértékben terjedt a keresztényszociális mozgalom.
Például szociális törvényben (lásd: Lex Vas) rögzítették azt, hogy országunk számára a legnagyobb érték a
magyar ember.
A Rákosi-rendszerben szakmunkásokkal beszélgetve azok elmondták, hogy az orosz hadsereg bevonulása előtt
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jobban megfizették, jobban megbecsülték őket. A parasztságot is kifosztották a tsz-be kényszerítéssel, az
értelmiséget pedig szinte ellenségnek tekintették. Nem csoda, ha ötvenhatban ők is mind csatlakoztak
forradalmi szabadságharcunkhoz.’56-os szabadságharcunk és forradalmunk különlegessége az volt, hogy
az egész magyar nép összefogott, és proletár honfitársainkkal is együtt harcoltunk a mindnyájunkat
elnyomó orosz bolsevik proletárdiktatúra ellen.
2019. október 18.
Dr. Nemesszeghy György
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